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HIDIȘELU DE SUS

PROCES

VERBAL

Încheiat azi, 29.07.2021, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Hidişelu de Sus, convocată de primarul comunei Hidişelu de Sus, dl Adrian Petroi, la
Caminul Cultural din loc. Hidiselu de Sus, prin Dispoziţia Primarului nr. 113 din
23.07.2021, incepand cu ora 13:00.
La şedinţă participa dl Dringo Emanuel – secretarul general al U.A.T. si 9
consilieri locali. Domnii consilieri locali Tirla Alexandru, Cret Cristian, Ciopleala
Grigore si Cuc Ioan, sunt absenti.
Dl Stiube Adrian - Domnul secretar va citi procesul-verbal al sedintei
anterioare, tinuta in data de 30.06.2021.
Se citeste, de catre secretarul general al comunei, procesul-verbal al sedintei
anterioare.
In lipsa completarilor, procesul-verbal al sedintei anterioare este supus votarii si
este aprobat cu 9 voturi „pentru”.
Se citeste ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare nr. 3982/2021 privind aprobarea contului de executie a
bugetului local al comunei Hidiselu de Sus pe trimestrul II/2021 - initiator primar.
2. Proiect de hotarare nr. 4123/2021 privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2021/II - initiator primar.
3. Proiect de hotarare nr. 4231/2021 privind atribuirea in folosinta gratuita a
unor terenuri in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, pentru 6
beneficiari - initiator primar.
4. Proiect de hotarare nr. 4234/2021 privind aprobarea executarii lucrarilor pe
domeniul public al comunei Hidiselu de Sus in vederea realizarii obiectivului cu
denumirea „Cresterea eficientei energetice a Școlii Primare nr. 1, a Gradinitei cu
Program Normal nr. 4 din localitatea Santelec si a Gradinitei cu Program Normal nr. 1
din localitatea Hidiselu de Sus, comuna Hidiselu de Sus’’ - initiator primar.
5. Diverse.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi.
Ordinea de zi este aprobata cu 9 voturi „pentru”.
Dl Dringo Emanuel - Va rog sa mentionati daca avem situatii de conflict de
interese privind punctele de pe ordinea de zi.
Dl Ciopleala Grigore intra in sala de sedinta, in acest moment sunt 10
consilieri locali prezenti.
Dl Stiube Adrian – Eu am un interes patrimonial in ceea ce priveste punctul 3
de pe ordinea de zi, cel cu locurile de casa, asadar nu voi participa la dezbatere si vot.
-Dezbaterile si votul vor avea loc dupa ce parasesc sala de sedinta.
1. Proiect de hotarare nr. 3982/2021 privind aprobarea contului de executie a
bugetului local al comunei Hidiselu de Sus pe trimestrul II/2021 - initiator primar.
Dl Stiube Adrian - Supun la vot proiectul de hotarare, daca nu sunt alte discutii.
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Cu 10 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 67/2021.
2. Proiect de hotarare nr. 4123/2021 privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2021/II - initiator primar.
Dl Cuc Ioan intra in sala de sedinta, in acest moment sunt 11 consilieri locali
prezenti.
Dl Dringo Emanuel – Domnul primar a depus 3 amendamente la proiectul de
hotarare.
Se prezinta cele 3 amendamente depuse de catre primar.
Dl Stiube Adrian – Supun la vot amendamentul nr. 1.
Cu 9 voturi „pentru” si 2 ,,abtineri”, ale domnilor consilieri locali Cuc Ioan si
Ciopleala Grigore, amendamentul este aprobat.
Dl Stiube Adrian – Supun la vot amendamentul nr. 2.
Cu 9 voturi „pentru” si 2 ,,abtineri”, ale domnilor consilieri locali Cuc Ioan si
Ciopleala Grigore, amendamentul este aprobat.
Dl Stiube Adrian – Supun la vot amendamentul nr. 3.
Cu 9 voturi „pentru” si 2 ,,abtineri”, ale domnilor consilieri locali Cuc Ioan si
Ciopleala Grigore, amendamentul este aprobat.
Dl Tirla Alexandru intra in sala de sedinta, in acest moment sunt 12 consilieri
locali prezenti.
Dl Stiube Adrian – Supun la vot proiectul de hotarare in forma cu
amendamente, daca nu sunt alte discutii.
Cu 9 voturi „pentru” si 3 ,,abineri”, ale domnilor consilieri locali Cuc Ioan,
Tirla Alexandru si Ciopleala Grigore, proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 68/2021.
Dl Stiube Adrian paraseste sala de sedinta pana dupa dezbaterea si votarea
punctului 3.
3. Proiect de hotarare nr. 4231/2021 privind atribuirea in folosinta gratuita a
unor terenuri in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, pentru 6
beneficiari - initiator primar.
Dl Cuc Ioan – Era o lista cu cetateni in asteptare pentru locuri de casa, ce s-a
intamplat cu ea?
Dl Petroi Adrian – Acele cereri nu aveau documentele complete.
Dl Tirla Alexandru – Au fost instiintati cei de pe lista?
Dl Petroi Adrian – A fost publicat inventarul, cei care doreau putea sa vina cu
documentele complete.
Dl Cimpan Cristian – Daca stiti persoane care doresc anuntati-le.
In lipsa altor discutii se trece la votarea proiectului de hotarare.
Cu 8 voturi „pentru” si 3 ,,abineri”, ale domnilor consilieri locali Cuc Ioan,
Tirla Alexandru si Ciopleala Grigore, proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 69/2021.
Dl Stiube Adrian revine in sala de sedinta.
4. Proiect de hotarare nr. 4234/2021 privind aprobarea executarii lucrarilor pe
domeniul public al comunei Hidiselu de Sus in vederea realizarii obiectivului cu
denumirea „Cresterea eficientei energetice a Școlii Primare nr. 1, a Gradinitei cu
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Program Normal nr. 4 din localitatea Santelec si a Gradinitei cu Program Normal nr. 1
din localitatea Hidiselu de Sus, comuna Hidiselu de Sus’’ - initiator primar.
Dl Stiube Adrian - Supun la vot proiectul de hotarare, daca nu sunt alte discutii.
Cu 12 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 70/2021.
5. Diverse
Dl Petroi Adrian – Dorim sa introducem in intravilan terenul de langa terenul de
sport din Hidiselu de Sus, cel in suprafata de 10000 mp, avem nevoie de un acord
pentru intocmirea P.U.Z., sunteti de acord?
Dl Stiube Adrian – Supun la vot propunerea dlui primar de introducere in
intravilan a terenului.
Cu 12 voturi „pentru” propunerea este aprobata, consiliul local fiind de acord cu
introducerea in intravilan.
Se citeste de catre secretarul general al U.A.T. scrisoarea de intentie nr.
3832/2021 transmisa de S.C. Casa Mult Visata Extended Business S.R.L. privind
intentia de obtinere a unui teren in comuna.
Dl Petroi Adrian – Propun sa obtinem terenul in zona partiei de ski din Hidiselu
de Jos, as avea nevoie de un acord de principiu pentru a demara procedura pentru ca
terenul este pe Statul Roman.
Dl Tirla Alexandru – Cred ca ar trebui intrebati cetatenii prima data.
Dl Petroi Adrian – Va fi un P.U.Z. in dezbatere publica, vor avea ocazia sa faca
propuneri.
Dl Stiube Adrian – Supun la vot propunerea dlui primar
Cu 10 voturi „pentru” si 2 ,,abtineri”, ale domnilor consilieri Cuc Ioan si Tirla
Alexandru, propunerea este aprobata.

Se citeste de catre secretarul general al U.A.T. cererea nr. 27/2021 formulata de
numitul Matiut Gheorghe-Andrei, in reprezentarea numitului Rechtenvold Petru, prin
care solicita acordul consiliului local prentru racordarea unui imobil la reteaua de
alimentare cu apa.
Dl Stiube Adrian – Propun aprobarea cererii si supun la vot.
Cu 12 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata.
Se citeste de catre secretarul general al U.A.T. cererea nr. 28/2021 formulata de
S.C. Tamy Walt Trading S.R.L. prin care solicita acordul consiliului local prentru
racordarea unui imobil la reteaua de energie electrica.
Dl Stiube Adrian – Propun aprobarea cererii si supun la vot.
Cu 12 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata.
Se citeste de catre secretarul general al U.A.T. cererea nr. 29/2021 formulata de
numitul Birta Vasile-Catalin si numita Birta Ioana, prin care solicita acordul
consiliului local, pentru racordarea unui imobil la retele edilitare.
Dl Stiube Adrian – Propun aprobarea cererii si supun la vot.
Cu 12 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata.
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Dl Petroi Adrian – Va cer un aviz de principiu pentru exproprierea terenului
liber de langa Caminul Cultural Hidiselu de Sus, am vrea sa construim o parcare si un
loc de joaca pentru copii, sunteti de acord?
Dl Stiube Adrian – Supun la vot propunerea dlui primar.
Cu 9 voturi ,,pentru” si 3 ,,abtineri”, ale domnilor consilieri Cuc Ioan, Ciopleala
Grigore si Tirla Alexandru, propunerea este aprobata.
Dl Dringo Emanuel – Va anunt domnilor consilieri Tirla Alexandru, Ciopleala
Grigore si Cuc Ioan ca s-ar putea sa dureze mai mult pentru solutionarea cererii pe
care ati depus-o azi in baza Legii 544/2001.
Dl Stiube Adrian – Nemaifiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi declar
inchise lucrarile sedintei.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Adrian Stiube

p. SECRETAR
Emanuel Dringo
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